Igrasz z higieną?
Wymień suszarki
na papierowe ręczniki Tork
PROMOCJA! Pierwsze uzupełnienie dozownika na ręczniki gratis!

75%

osób chciałoby,
aby więcej miejsc
oferowało ręczniki
papierowe jako
alternatywę dla
suszarek do rąk2

Suszarki do rąk
rozprowadzają
do 10 razy więcej
zarazków1

50%

osób raczej
nie wybierze się
do miejsca, które
nie oferuje ręczników
papierowych jako
alternatywy dla
osuszania rąk2

Kup lub wynajmij dozownik na papierowe ręczniki Tork,
a pierwsze uzupełnienie dostaniesz od nas w prezencie!
Dzięki rozwiązaniom Tork łazienka stanie się najlepszą wizytówką Twojej firmy.

Promocja trwa do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

Przejście na papierowe ręczniki Tork nigdy nie było łatwiejsze
Wybierz rozwiązanie najlepsze dla Twojej łazienki:
Tork Matic® dozowniki
do ręcznika w roli z sensorem Intuition™

Tork Matic® dozowniki
do ręcznika w roli

–B
 ezdotykowy dozownik doskonale chroni papierowe

– Dozowanie odcinek po odcinku ogranicza zużycie

ręczniki przed zabrudzeniem

– Dotykasz tylko tego ręcznika, którego użyjesz

– Dotykasz tylko tego ręcznika, którego użyjesz

Tork Matic® dozowniki do ręczników
w roli z sensorem Intuition™

Tork Matic® dozowniki
do ręczników w roli

Tork Matic® ekstra
miękki ręcznik w roli

551100 551108

551000 551008

120016

Tork PeakServe®

Tork PeakServe® Mini

Tork PeakServe® Recessed moduł do zabudowy

– Idealny do miejsc o dużym

– Najbardziej kompaktowy

– Zmiana bez konieczności przeprowadzania

natężeniu ruchu
– Dozowanie odcinek po odcinku
ogranicza zużycie

i najmniejszy dozownik
o dużej pojemności na rynku
– D
 otykasz tylko tego ręcznika,
którego użyjesz

gruntownych remontów
– Łatwy i szybki montaż
– Zwiększenie pojemności szafek wnękowych nawet o 40%3
– Pasuje do różnych rodzajów szafek wnękowych

Montaż
w5
minut

Tork PeakServe®

Tork PeakServe® Mini

552500 552508

552550 552558

Tork PeakServe® Recessed
moduł do zabudowy
552512 552511

Tork PeakServe®
niekończący się
ręcznik do rąk
100585

1) Best et al, J Hosp Infection, 2014 2) Badanie przeprowadzone przez United Minds we współpracy z CINT, kwiecień 2020. Badanie przeprowadzono na terenie Stanów Zjednoczonych,
w badaniu wzięło udział łącznie 1 012 respondentów. 3) W porównaniu z zastosowaniem ręcznika jednowarstwowego Tork Advanced w składce w szafkach wnękowych

Ulotka przedstawia wybrane rekomendacje produktowe Tork.
Nasi doradcy chętnie przedstawią szerszą ofertę dozowników i wkładów,
oraz dobiorą te, które najlepiej sprawdzą się w Twojej łazience.

Pracuj Bezpiecznie
Pobierz zestaw narzędzi, który pomoże
w tworzeniu bezpieczniejszego
środowiska pracy
www.tork.pl/pracujbezpiecznie

Skontaktuj się z nami
EMAIL
pracujbezpiecznie@essity.com
INTERNET
tork.pl

Dystrybutor marki Tork:
TELEFON
+48 783 122 222

www.higma-service.pl.
e-mail: biuro@higma-service.pl
tel. 801 315 198

